
 
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД  

ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР ЕКОЛОГО-НАТУРАЛІСТИЧНОЇ 

ТВОРЧОСТІ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ 

_______________________________________________ 

Н А К А З 
м. Чернівці 

_05.01.2021_              №_8__ 

 

Про рішення педради  

 

На виконання рішення педагогічної ради комунального закладу 

«Чернівецький обласний центр еколого-натуралістичної творчості 

учнівської молоді» від 05.01.2021р. 

 

НАКАЗУЮ: 

 1. Виконання плану роботи закладу на 2020 рік вважати задовільним. 

 2. Проведений аналіз функціонування об’єднань центру в І семестрі 

2020/2021 н.р. взяти до уваги. 

 3. Продовжити систематичну роботу з підвищення якості навчально-

виховної роботи об’єднань як в дистанційній так і в очній формі. 

     4. Затвердити робочу групу зі створення внутрішньої системи 

забезпечення якості освіти комунального закладу “Чернівецький обласний 

центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді” (далі- 

Внутрішня система) у складі: 

Головченко Л.Ю., директор; 

Черлінка Л.В., заступник директора з навчально-методичної роботи; 

Чебан Т.Н., заступник директора з виховної роботи; 

Рогожа В.Г. заступник директора з господарської роботи; 

Задобрівська Л.О., завідувачка відділом; 

Головченко В.В., завідувач відділом; 

Заслонкіна О.П., практичний психолог, голова ПК; 

Кузьмінська В.В., методист; 

Хлус Л.М,, методист; 

Богачук С.І., методист; 

Яковчик О.О., керівник гуртків; 

Скидан Е.О., керівник гуртків. 

     5. Під час створення Внутрішньої системи керуватись Методичними 

рекомендаціями з питань формування внутрішньої системи забезпечення 

якості освіти у закладах позашкільної освіти, затверджених наказом 

Державної служби якості освіти України від 07.12.2020 №01-11/78. 



 

   6. Покласти відповідальність за діяльність Внутрішньої системи на 

Черлінку Л.В. 

   7. Заступнику директора з навчально-методичної роботи Черлінці Л.В: 

 7.1. Посилити контроль за змістом навчання в об'єднаннях закладу, 

дотримання розкладу проведення занять та збереженням контингенту 

вихованців, враховуючи досвід роботи керівників гуртків в умовах карантину 

за І семестр 2020/2021 н.р. 

     7.2. Прийняти участь 29.01.2021 у Всеукраїнській онлайн - нараді для 

заступників директорів з навчальної роботи обласних, міських, районних 

закладів позашкільної освіти на тему «Побудова освітнього процесу в ЗПО 

з різними формами навчання. Орієнтир на учня». 

     7.3. Підготувати алгоритм-інфографіку щодо організації освітнього 

процесу для виступу на Всеукраїнській нараді для заступників директорів з 

навчальної роботи закладів позашкільної освіти. 

     7.4. Розробити План роботи робочої групи зі створення Внутрішньої 

системи і подати на затвердження.  

 

8. Заступнику директора з виховної роботи Чебан Т.Н.: 

8.1. Скласти план міжнародних, всеукраїнських та обласних еколого- 

натуралістичних заходів з дітьми та учнівською молоддю КЗ ЧОЦЕНТУМ на 

2021 р. зі строками проведення. Розмістити інформацію на сайті Центру. 

8.2. Посилити контроль за залученням та результатами участі 

вихованців центру в міжнародних, всеукраїнських та обласних еколого-

натуралістичних заходах. 

     9. Методистам, психологу, завідувачам відділами, керівникам об’єднань:  

      9.1. Впроваджувати новітні дистанційні технології в гуртковій роботі 

з використанням GOOGLE додатків. 

             9.2. Для ефективнішої співпраці з вихованцями та їхніми батьками 

вести блоги на сайті закладу з періодичним інформаційним наповненням. 

10. Методистам закладу надати допомогу керівникам гуртків в підготовці 

до навчального процесу в дистанційному форматі. 

 

11. Затвердити: 

11.1. План роботи закладу на 2021 р. 

11.2. Робочі навчальні плани на ІІ півріччя 2020/2021 н.р. 

 

12. Контроль за виконання наказу залишаю за собою. 

 

 

В.о. директора      Людмила ГОЛОВЧЕНКО 



 

З наказом ознайомлені     Любов ЧЕРЛІНКА 

 

Тетяна ЧЕБАН 

 

Валентина КУЗЬМІНСЬКА 

 

Лариса ХЛУС 

 

Людмила ЗАДОБРІВСЬКА 

 

                                                              Віктор ГОЛОВЧЕНКО 

 

                                                    Василь РОГОЖА 

 


